UMOWA NR COI/U/…/…/…
na dostawę paliw, usługę mycia samochodów oraz zakup innych produktów związanych z
eksploatacją samochodów służbowych w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych
zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron, w Warszawie (dalej: „Umowa”), pomiędzy:
Centralnym Ośrodkiem Informatyki, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132-136, 02-305
Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372110,
NIP: 7252036863, REGON: 100999489 (dalej „Zamawiający”), reprezentowanego przez:
.............................. na podstawie pełnomocnictwa, którego kopia stanowi Załącznik nr ….. do
Umowy,
a
.............................., z siedzibą w .............................., ul. .............................., ..............................,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla .............................., .............................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: .............................., NIP: .............................., REGON:
.............................., o kapitale zakładowym w wysokości .............................., wpłaconym w wysokości
.............................. (dalej: „Wykonawca”), reprezentowaną przez:
.............................. na podstawie pełnomocnictwa, którego kopia stanowi Załącznik nr …….. do
Umowy,
a

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie: „Stronami” lub indywidualnie również „Stroną”.
W związku z rozstrzygnięciem postępowania na „dostawę paliw, usługę mycia samochodów oraz
zakup innych produktów związanych z eksploatacją samochodów służbowych w systemie
bezgotówkowym na podstawie kart flotowych” - COI-ZAK.262.31.2022, o wartości nieprzekraczającej
równowartości kwoty 140 000 euro, przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2022 z późn. zm.)., dalej: „Ustawa
PZP”, zawarto Umowę o następującej treści:

§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywny zakup do samochodów wykorzystywanych przez
Zamawiającego, których wykaz zostanie przekazany Wykonawcy zgodnie § 3 ust. 10 Umowy (dalej:
„Samochody”) z wykorzystaniem kart flotowych, umożliwiających bezgotówkową płatność (dalej:
„Karty”):
1) paliw płynnych tj.: benzyny bezołowiowej (PB 95) – w szacunkowej ilości …………… litrów
oraz oleju napędowego (ON) – w szacunkowej ilości ……….. litrów (dalej: „Paliwo”);

2) innych produktów tj.: olejów silnikowych; płynów eksploatacyjnych (dalej: „Inne
Produkty”);
3) usługi mycia Samochodów;
4) usługi w postaci możliwości ponoszenia przez Zamawiającego opłat autostradowych
(dalej łącznie: „Przedmiot Umowy”).
2. Zamawiający zastrzega, że:
1) szacunkowy koszt zakupu Innych Produktów oraz usługi mycia samochodów nie
przekroczy w okresie obowiązywania Umowy kwoty ……………..zł netto (słownie brutto:
………………………….zł 00/100 groszy).
2) szacunkowy koszt opłat autostradowych nie przekroczy w okresie obowiązywania Umowy
kwoty ………………….. zł brutto (słownie brutto: ……………………………………... zł 00/100 groszy).
3. Zamawiający zastrzega, że ilości podane w ust. 1 pkt. 1) powyżej oraz kwoty wskazane w ust. 2
powyżej są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu Paliw,
Innych Produktów, usługi mycia samochodów oraz ponoszenia opłat autostradowych, w ilości lub
w wysokości:
1) mniejszej niż określone; lub
2) większej niż określone, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy,
przy czym Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem ust. 8
poniżej.
4. Zakup Paliwa, Innych Produktów, usługi mycia samochodów oraz ponoszenie opłat autostradowych
odbywać się będzie w systemie bezgotówkowym z wykorzystaniem Kart wydanych przez
Wykonawcę.
5. Umowa realizowana będzie sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, przez okres
24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Umowa wygaśnie po upływie 24 miesięcy od dnia jej
zawarcia lub po wyczerpaniu maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1
Umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
6. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania
niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, a zobowiązanie
takie nie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub nie jest w sposób oczywisty zobowiązaniem
Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy (dalej: „OPZ”) oraz ofertą, która stanowi
Załącznik nr 2 do Umowy (dalej: „Oferta”).
8. Zgodnie z art. 433 pkt 4) Ustawy PZP Zamawiający wskazuje, że:
1) minimalna wielkość świadczenia określonego dla Paliwa wynosi 10% ilości litrów benzyny
bezołowiowej (PB 95) oraz 10% ilości litrów oleju napędowego (ON) wskazanych w ust. 1

pkt 1) powyżej;
2) minimalna wartość świadczenia określonego dla zakupu Innych Produktów oraz usługi mycia
Samochodów wynosi 15% kwoty wskazanej w ust. 2 pkt 1) powyżej;
3) minimalna wartość świadczenia dla opłat autostradowych wynosi 10% kwoty wskazanej w ust.
2 pkt 2) powyżej.
§ 2.
Oświadczenia Stron
1.

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada wiedzę, doświadczenie oraz sprzęt wszelkie uprawnienia, niezbędne do
prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się nimi dysponować przed
cały okres obowiązywania Umowy;
2) wykona Przedmiot Umowy przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, treścią i celem Umowy, przy zachowaniu
najwyższej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności,
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i stosowanymi normami;
3) będzie na bieżąco informował Zamawiającego o okolicznościach mających istotny wpływ
na wykonywanie Umowy i zidentyfikowanych ryzykach;
4) będzie przestrzegał wytycznych Zamawiającego związanych z realizacją Umowy;
5) benzyna bezołowiowa i olej napędowy będą spełniać wymagania jakościowe dla paliw
ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680);
6) stacje paliw będą spełniać wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw zgodnie
z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne
służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1853);
7) niezwłocznie przedstawi na każde żądanie Zamawiającego dokumenty i świadectwa
dotyczące jakości Paliwa lub warunków technicznych stacji paliw;
8) zgłosi Zamawiającemu każdorazową próbę tankowania Paliwa do samochodu innego niż
ten, do którego przypisana jest Karta, nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od
zdarzenia.

2.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli powyższe
zapewnienia oraz pozostałe określone w Umowie okażą się nieprawdziwe.

3.

Zamawiający oświadcza, że jest świadomy tego, że realizacja Umowy wymaga jego współpracy
z Wykonawcą. Zamawiający zapewni współdziałanie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne
do wykonania Przedmiotu Umowy, w granicach obowiązującego prawa.

§ 3.
Warunki realizacji Umowy
[Stacje paliw]
1.

Zamawiający dokonywać będzie zakupu Przedmiotu Umowy na wszystkich stacjach paliw
Wykonawcy w systemie bezgotówkowym z wykorzystaniem Kart.

2.

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco aktualizować wszelkie zmiany w wykazie stacji paliw.
Zmiany te nie mogą pozostawać w sprzeczności z brzmieniem OPZ, w szczególności nie mogą
pogorszyć warunków dostępności tankowania w stosunku do stanu z dnia zawarcia Umowy ani
spowodować ograniczenia ilości stacji paliw wskazanych w OPZ. Zmiana w wykazie stacji paliw nie
wymaga zmiany Umowy.

3. Zamawiający wymaga, aby stacje paliw były czynne na terenie całej Polski, całodobowo, 7 dni w
tygodniu, przez cały rok. W przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży stacji
paliw, Zamawiający będzie dokonywał transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy, która nie musi
w takim wypadku pracować w systemie całodobowym.
4.

Paliwa będą tankowane tylko do stałych zbiorników paliwa w Samochodach.

5.

Osoba uprawniona, dokonująca zakupu Przedmiotu Umowy na stacji paliw, otrzyma każdorazowo
pisemne potwierdzenie zakupu w postaci paragonu lub innego dokumentu księgowego.

6.

Wykonawca zamieści na swojej stronie internetowej: ................ aktualny wykaz stacji paliw, z
których będzie korzystał Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy.

7.

Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, Wykonawca odpowiada za szkody
spowodowane wadami sprzedanego Paliwa. W celu naprawienia szkód Wykonawca, po
pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne.
W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawca przeprowadzi
badania próbek Paliwa w laboratorium posiadającym certyfikat akredytacji laboratorium
badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji – nadzorowane przez Ministra
właściwego do spraw gospodarki. W terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wyników,
Wykonawca przekaże je w formie pisemnej Zamawiającemu, pod rygorem uznania reklamacji za
zasadną i pozytywnie rozpatrzoną. W przypadku stwierdzenia złej jakości Paliwa, koszty
przeprowadzonego badania, koszty zatankowanego Paliwa oraz wszelkie koszty związane
z naprawami Samochodów, spowodowanymi złą jakością Paliwa, pokrywa Wykonawca.
W przypadku, gdy przeprowadzone badania nie potwierdzą złej jakości Paliwa koszty badania
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie udzielać Zamawiającemu
informacji o przebiegu postępowania reklamacyjnego i przed laboratorium badawczym.

[Karty]
8.

W terminie do 10 dni roboczych (przez „dni robocze” Strony rozumieją dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca
dostarczy do siedziby Zamawiającego:
1) 11 aktywnych Kart przypisanych do Samochodów (przyporządkowane do konkretnych
Samochodów na podstawie numerów rejestracyjnych); oraz

2) 2 aktywne Karty wystawione na Zamawiającego (nieprzypisane do Samochodów
Zamawiającego); oraz
3) instrukcję korzystania z Kart; oraz
4) kody PIN do Kart, (przekazanie kodu PIN Zamawiającemu lub umożliwienie
Zamawiającemu nadania kodu PIN elektronicznie),
przy czym przez „aktywność” Kart Strony rozumieją możliwość dokonywania za ich pomocą
zakupu Przedmiotu Umowy.
9.

Karty:
1) nie będą objęte programami lojalnościowymi;
2) będą zabezpieczone kodem PIN;
3) zachowają ważność przez cały okres obowiązywania Umowy;
4) muszą umożliwiać realizację Przedmiotu Umowy na każdej stacji paliw Wykonawcy.

10. Wykaz Samochodów stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Wykaz Samochodów będzie
aktualizowany każdorazowo w przypadku zmiany Samochodów przez przedstawiciela
Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie
przekazywać Wykonawcy zaktualizowany wykaz Samochodów. Aktualizacja wykazu Samochodów
nie stanowi zmiany Umowy, wymaga jedynie poinformowania drugiej Strony co najmniej w formie
dokumentowej.
11. W razie stwierdzenia wad Kart, w tym niezgodności z OPZ, Zamawiającemu przysługuje prawo
odmowy odbioru Kart. W takiej sytuacji, Wykonawca dostarczy w terminie 10 dni roboczych od
dnia odmowy odbioru, Karty wolne od wad. Przez „wadę” należy rozumieć stan, w którym nie jest
możliwe używanie Karty w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, OPZ lub celem Umowy, w tym
również jej nieprawidłowe działanie.
12. Koszty związane z wydaniem i obsługą Kart w całym okresie obowiązywania Umowy ponosić
będzie Wykonawca w ramach maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1
Umowy.
13. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zmiany Samochodów, tj. zwiększania lub
zmniejszenia ich ilości, Wykonawca bezpłatnie wyda Zamawiającemu dodatkowe Karty lub
bezpłatnie dezaktywuje zbędną ilość Kart, w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
14. Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę Karty po zgłoszeniu przez Zamawiającego jej
utraty, kradzieży, zniszczenia lub nieprawidłowego działania. Blokada Karty odbywać się może
poprzez telefoniczne zgłoszenie (przy czym Wykonawca ma obowiązek potwierdzić zgłoszenie emailem), na całodobowej infolinii Wykonawcy lub poprzez stronę internetową - portal
dedykowany dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do unieważnienia zablokowanej
Karty oraz bezpłatnego wydania i dostarczenia nowej, aktywnej Karty w terminie 10 dni roboczych
od dnia zgłoszenia. Z chwilą zgłoszenia utraty Karty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zakupy dokonane przy jej użyciu.
15. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie, wyłącznie w zakresie korzystania z Kart, odpowiednie
zastosowanie mają postanowienia obowiązującego u Wykonawcy regulaminu korzystania z Kart,

stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy (dalej: „Regulamin”). Postanowienia Regulaminu
w zakresie szerszym niż określony w zdaniu poprzednim nie są wiążące dla Zamawiającego.
Zmiana Regulaminu nie stanowi zmiany Umowy.”

§ 4.
Wynagrodzenie
1.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Umowy wynosić będzie ………………… zł
brutto
(słownie
brutto:
……………………..
złotych
……./100),
w
tym
……………………….. zł netto (słownie netto: …………………….. złotych ……./100), powiększonych o
podatek VAT w kwocie ……………….. zł (słownie VAT: …………………….. złotych ……./100).

2.

Wykonawca udziela na okres obowiązywania Umowy stałego rabatu na zakup1:
1) Paliwa w wysokości: ………. % od cen regularnych na każdej ze stacji paliw;
2) Innych Produktów oraz usługi mycia Samochodów w wysokości …… % od cen regularnych
na każdej ze stacji paliw.

3.

Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdy zakup:
1) Paliwa wynikać będzie z ilości faktycznie zatankowanego Paliwa oraz ceny Paliwa
obowiązującej na danej stacji paliw w dniu zakupu, pomniejszonej o rabat wskazany
w ust. 2 pkt. 1) powyżej;
2) Innych Produktów oraz usługi mycia Samochodów wynikać będzie z ilości faktycznie
zakupionych produktów i usług oraz ich ceny obowiązującej na danej stacji paliw w dniu
zakupu, pomniejszonej o rabat wskazany w ust. 2 pkt. 2) powyżej.

4.

Kwota, o której mowa w ust. 1 powyżej, określa górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający
może zaciągnąć na podstawie Umowy. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 1
powyżej Umowa wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Strony.
Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia za świadczenie Usług ponad kwotę
wskazaną w ust. 1 powyżej.

5.

Wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo z dołu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury,
stosując miesięczny okres rozliczeniowy (za okres rozliczeniowy Strony uznają miesiąc
kalendarzowy) liczony od dnia ……………… 2022 r. W ciągu 7 dni roboczych od zakończenia każdego
miesięcznego okresu rozliczeniowego, Wykonawca wystawi fakturę, do której załączy zbiorowe
zestawienie transakcji przeprowadzonych w danym okresie rozliczeniowym. Za datę sprzedaży
uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

6.

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe w niej wskazane.

1

Kryterium oceny oferty

7.

Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres
e-mail: coi@coi.gov.pl. Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego
adresu e-mail: … .

8.

Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zgodnie
z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
Postanowienia Umowy dotyczące zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury stosuje się
odpowiednio do faktury wskazanej w zdaniu poprzednim.

9.

Faktura powinna zawierać oprócz wymaganych danych także numer Umowy, z której realizacją
wiąże się wypłata wynagrodzenia.

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem
przelewu.
11. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 5.
Kary umowne
1.

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary
umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych poniżej:
1) przekroczenia przez Wykonawcę terminu usunięcia wad Kart, wskazanego w § 3
ust. 11 Umowy w wysokości 100,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) przekroczenia przez Wykonawcę terminu wydania nowej Karty lub dezaktywacji Karty
wskazanego w § 3 ust. 13 Umowy w wysokości 100,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki;
3) przekroczenia przez Wykonawcę terminu wydania nowej Karty w przypadku
unieważnienia zgłoszonej, zablokowanej Karty, wskazanego w § 3 ust. 14 Umowy, w
wysokości 100,00 zł, za każdy dzień zwłoki;
4) w przypadku pogorszenia warunków dostępności tankowania, w stosunku do stanu z
dnia zawarcia Umowy lub ograniczenia ilości stacji paliw wskazanych w OPZ, o czym mowa
w § 3 ust. 2 Umowy, w wysokości 2 000,00 zł za każdy taki przypadek;
5) zgłoszenia zastrzeżeń co do jakości Paliwa, potwierdzonych przez akredytowane
laboratorium badawcze, zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy, w wysokości 2 000,00 zł za każdy
taki przypadek;
6) wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w
wysokości 15 000,00 zł;
7) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności informacji, o którym
mowa w § 8 Umowy, w wysokości 10 000,00 zł za każde naruszenie;

8) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania określonego w § 3 ust. 8
Umowy, w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2.

Kara umowna będzie płatna na podstawie stosownej noty obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej.

3.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

4.

Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie
roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na
zasadach ogólnych.

5.

Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
Zamawiającemu przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem postanowień Umowy.

6.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi będzie się
posługiwał przy realizacji Umowy, w tym podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania.
Wykonawca jest w szczególności odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania mające
wpływ na realizację Umowy.

7.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody w mieniu
Zamawiającego, wynikłe w toku lub w związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy
obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy.

8.

Kary umowne są od siebie niezależne i mogą zostać nałożone przez Zamawiającego za każdy
przypadek naruszenia Umowy odrębnie. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że
naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z
innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy.

9.

Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie
jest następstwem zdarzeń określanych jako Siła Wyższa.

10. Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy w ramach Umowy nie przekroczy 100 %
całkowitej kwoty za realizację Przedmiotu Umowy, określonej w stawce netto
w § 4 ust. 1 Umowy.
§ 6.
Rozwiązanie Umowy
1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy albo ją
wypowiedzieć z ważnych przyczyn ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności jeżeli zajdzie
jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego przez Wykonawcę.
W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego
wykonania Umowy wyznaczając mu termin 3 (słownie: trzech) dni kalendarzowych. W
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w terminie, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może zrealizować swoje
uprawnienie;

2) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad zachowania w poufności informacji
określonych w § 8 Umowy;
3) zwłoki wynoszącej co najmniej 5 dni roboczych, w przekazaniu co najmniej 10 Kart,
zgodnie z § 3 ust. 8 Umowy – względem terminu określonego w § 3 ust. 8 Umowy;
4) gdy akredytowane laboratorium badawcze co najmniej dwukrotnie stwierdzi złą jakość
Paliwa zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy;
5) w przypadku pogorszenia warunków dostępności tankowania w stosunku do stanu z dnia
zawarcia Umowy lub ograniczenia ilości stacji paliw wskazanych w OPZ, o czym mowa w
§ 3 ust. 2 Umowy.
2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający może wykonać w terminie do
60 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do
odstąpienia od Umowy.
3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, przy czy
Zamawiający w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy wskaże w jakim zakresie odstępuje od
Umowy, tj. czy odstępuje od Umowy z mocą wsteczną lub ze skutkiem na przyszłość bądź czy
odstępuje od Umowy w całości lub w części. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony wyjaśniają, że:
1) odstąpienie od Umowy w całości powoduje odstąpienie od wszelkich praw i obowiązków
Stron wynikających z Umowy,
2) odstąpienie od Umowy w części powoduje odstąpienie od tych praw i obowiązków Stron
wynikających z Umowy, których dotyczy odstąpienie, z jednoczesnym pozostawieniem w
mocy praw i obowiązków, co do których nie złożono oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy.
4.

Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, na zasadach niniejszego paragrafu, powinno nastąpić w
formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

5.

Rozwiązanie Umowy nie wpływa na obowiązek zachowania poufności informacji, o którym mowa
w § 8 Umowy.

6. Wykonawca, niezwłocznie z chwilą złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o rozwiązaniu
Umowy, niezależnie od podstawy, powstrzyma się od dalszego wykonywania Przedmiotu Umowy.
7.

W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawca będzie uprawniony do żądania wynagrodzenia
należnego wyłącznie z tytułu należycie wykonanej części Umowy.

8.

Zamawiający może wykonać umowne prawo odstąpienia niezależnie od prawa odstąpienia lub
wypowiedzenia Umowy przysługującego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.

9. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od
niej nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, w
szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jakichkolwiek
roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu – z wyjątkiem wynagrodzenia z tytułu wykonania części
Umowy do dnia wygaśnięcia Umowy.

§ 7.
Przedstawiciele Stron i zasady współpracy
1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązków umownych jest:
__________________e-mail: ___________________ tel.___________, oraz w zakresie
merytorycznym __________________e-mail: ___________________ tel.___________.
2. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków umownych jest:
_________________e-mail: ___________________ tel. __________
3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 powyżej odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad
prawidłowością i terminowością realizacji Umowy, w szczególności upoważnione są do
monitorowania należytego wykonania Umowy, prowadzenia bieżącej korespondencji, aktualizacji
wykazu Samochodów, czynności związanych z wydaniem/unieważnieniem Kart;
4. Wszelka korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy będzie
przekazywana, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej lub innych postanowień Umowy, w formie
dokumentowej na wskazane powyżej adresy e-mail przedstawicieli Stron.
5. Wszelka korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z Umową, co do której
zastrzeżono formę pisemną, będzie przesyłana zgodnie z § 12 ust. 2 Umowy.
6. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów faksów, telefonów lub adresów
e-mail nie stanowi zmiany Umowy, nie wymaga zawarcia aneksu i może być dokonywana przez
Stronę, której dotyczy oraz staje się skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą otrzymania przez nią
pisemnego zawiadomienia.
7. Zmiana osoby przedstawiciela Strony, jego danych kontaktowych albo adresów do korespondencji,
nie wymaga zmiany Umowy, ale wymaga dla swej skuteczności uprzedniego powiadomienia
drugiej Strony, co najmniej w formie dokumentowej, przez osobę uprawnioną do reprezentacji
danej Strony.
8. Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu Umowy w celu należytej realizacji
Przedmiotu Umowy.
9. Strony zobowiązują się do rzetelnej współpracy w dobrej wierze oraz z poszanowaniem praw i
interesów drugiej Strony, mając na uwadze konieczność należytego i terminowego wykonania
Przedmiotu Umowy.
10. Każda ze Stron zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia drugiej Stronie
informacji oraz danych niezbędnych do wykonania Umowy. W szczególności Strony będą się
wzajemnie na bieżąco informować o wszelkich okolicznościach, które mogłyby spowodować
nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy.
11. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych informacji i wyjaśnień
dotyczących realizacji Umowy na każde jego żądanie, w szczególności w razie uzasadnionego
przypuszczenia, że doszło do nienależytego wykonania Umowy lub że takie nienależyte wykonanie
Umowy może nastąpić.

12. W wypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do należytego wykonywania przez
Wykonawcę Umowy, może wezwać Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień lub do usunięcia
uchybień, wyznaczając stosowny termin.

§ 8.
Zachowanie poufności
1. Wykonawca zobowiązuje się traktować wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności
Zamawiającego, w szczególności informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe,
prawne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, a także informacje uzyskane w
wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, uzyskane od Zamawiającego w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (w szczególności informacje ujawnione podczas rozmów oraz
w treści przekazywanych przez Strony dokumentów) jako informacje poufne (zwane dalej:
„Informacjami Chronionymi”).
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji lub danych przed ich
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie,
czy informacje te ma traktować jako Informacje Chronione.
3. Informacje Chronione uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją
Przedmiotu Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu jej realizacji.
4. Wykonawca zabezpieczy Informacje Chronione przed dostępem osób trzecich oraz będzie
zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich ww. Informacji i nie będzie ich publikować
ani udostępniać osobom trzecim w jakikolwiek sposób w okresie realizacji Umowy oraz w terminie
10 lat po jej wygaśnięciu bez względu na podstawę wygaśnięcia (upływ czasu, na jaki została
zawarta Umowa, wypowiedzenie Umowy, odstąpienie od niej itp.). Dostęp do Informacji
Chronionych będą miały tylko te osoby, które z uwagi na wykonywaną pracę lub pełnioną funkcję
potrzebują uzyskać dostęp do Informacji Chronionych – i tylko w takim zakresie, w jakim jest to
wymagane do prawidłowego wykonania tej pracy czy pełnienia funkcji.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności Informacji Chronionych nie dotyczy:
1) informacji publicznie dostępnych;
2) informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony,
3) informacji, które Zamawiający zobowiązany byłby udostępnić jako informacje publiczne,
4) informacji, które muszą zostać udostępnione przez Wykonawcę zgodnie z obowiązkiem
wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub
uprawnionego organu administracji państwowej; w takim przypadku Wykonawca będzie
zobowiązany zapewnić, by udostępnienie Informacji Chronionych tylko i wyłącznie w
zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.
6. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku
udostępnienia Informacji Chronionych osobom trzecim, chyba że przepisy prawa lub decyzja
uprawnionego podmiotu wykluczy możliwość takiego zawiadomienia. Wykonawca podejmie też

wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji dokonało się w sposób
chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.

§ 9.
Podwykonawcy
1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części Przedmiotu Umowy
podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Wykonawca wykona Umowę przy udziale następujących podwykonawców:
[wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących
________________ - w zakresie __________________,

podwykonawcę]

3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej lub
elektronicznej o każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o
ewentualnych nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach
realizacji Umowy.
4. Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców powinna zostać przekazana
Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od zmiany danych.
5. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy powinna zostać przekazana
Zamawiającemu nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed planowanym powierzeniem
mu realizacji prac.
6. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą, o udziale którego
nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a
opóźnienie powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą stanowi zwłokę
Wykonawcy.
7. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w toku
postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, zobowiązany jest do wykazania
Zamawiającemu, że nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu
nie mniejszym, niż podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy
współdziałania z podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie
powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
8. Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się podwykonawcą, na zasoby którego powoływał
się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, zobowiązany jest do wykazania
Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w
stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. Zamawiający jest
uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego
spełnienia warunków, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia lub wskazania
innego podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków, a opóźnienie w
wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi zwłokę
Wykonawcy.

9. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcom, Wykonawca
odpowiada za działania i zaniechania wykonane przez podwykonawców oraz jego personel,
jak za działania i zaniechania własne.
10. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części Przedmiotu Umowy
upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od realizacji
Przedmiotu Umowy.
11. Za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
12. Umowa z podwykonawcą powinna zapewniać realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy
w zakresie wynikającym z Umowy.
13. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy,
ukształtowane postanowieniami Umowy.

§ 10.
Zmiany Umowy
1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami
Ustawy PZP, w szczególności:
1) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż
zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 2 Ustawy PZP;
2) stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:
a) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym
odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy
lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa,
b) w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku
zaistnienia siły wyższej,
c) w przypadku wykrycia omyłek, rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i
doprecyzowanie Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego;
d) w przypadku jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, w tym w szczególności z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie jest możliwe dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania Przedmiotu Umowy dopuszczalna jest zmiana
terminu wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że termin wykonania
Przedmiotu Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności

wpłynęły na termin wykonania Przedmiotu Umowy, to jest uniemożliwiły Wykonawcy
terminową realizację Przedmiotu Umowy.
2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o
którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, poprzez zawarcie aneksu do Umowy, każdorazowo w
przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- na zasadach i w sposób określony w ust. 3 – 13 poniżej, jeżeli wskazane okoliczności będą miały
wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu
Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub
podatku akcyzowego po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej, wartość wynagrodzenia netto
nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2
pkt 2) lub pkt 3) lub pkt 4) powyżej, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów
wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej
stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo wysokość kosztów realizacji Przedmiotu Umowy
w związku z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi na rzecz
Zamawiającego na podstawie Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) oraz pkt 4) powyżej, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy

ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi na
podstawie Umowy lub w związku z ponoszeniem przez Wykonawcę kosztów wynikających z
wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników
świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.
8. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, każda ze Stron może wystąpić do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie
całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy,
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2) lub pkt 3) lub pkt 4) powyżej, jeżeli z
wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z
których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy,
w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z określeniem
zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu
Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku
zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z kwotami składek
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu
Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku
zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) lub pkt 4) powyżej, jeżeli z wnioskiem
występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie
wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 2) powyżej.
11. W terminie do 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8
powyżej, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w
jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w
ust. 9 powyżej. W takim przypadku przepisy ust. 9 - 11 powyżej stosuje się odpowiednio.

13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11.
Siła Wyższa
1. Dla potrzeb Umowy „Siła Wyższa” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostające poza
kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy przez obie Strony, przeszkadzające
racjonalnemu wykonaniu przez tę Stronę jej obowiązków, nieobejmujące winy własnej lub
nienależytej staranności tej Strony i nieprzewidywalne w dacie zawarcia Umowy.
2. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań w ramach
Umowy w stopniu, w jakim opóźnienie w jej działaniu lub inne niewykonanie jej zobowiązań
jest wynikiem Siły Wyższej.
3. Jeżeli Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z Umowy:
1) Strona, o ile będzie to możliwe, zawiadomi w terminie 2 (słownie: dwóch) dni
kalendarzowych od dnia ustania działania Siły Wyższej, na piśmie drugą Stronę o
powstaniu i zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną
dokumentację w tym zakresie;
2) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania
zobowiązań z Umowy;
3) Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania Umowy
o ile Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z Umowy przez okres powyżej 2 (słownie: dwóch) tygodni.

§ 12.
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego,
przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, wszelka korespondencja, zawiadomienia
oraz inne oświadczenia związane z Umową dla których zastrzeżono formę pisemną, składane
będą osobiście przez Stronę za pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym na adres
korespondencyjny Wykonawcy lub Zamawiającego, pod rygorem uznania za niedoręczoną.
Strony zgodnie potwierdzają, że w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, przez którąkolwiek ze Stron, w postaci elektronicznej i opatrzenia go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przesłania za pomocą poczty elektronicznej
na adres przedstawiciela Strony, o którym mowa w § 7 ust. 1 bądź ust. 2 Umowy, a w
przypadku Wykonawcy również na adres e-mail Zamawiającego: coi@coi.gov.pl (łącznie),

takie oświadczenie jest tożsame z oświadczeniem złożonym w formie pisemnej i
dostarczeniem go do siedziby Strony. W takiej sytuacji Strona, która otrzymała oświadczenie,
zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić drugiej Stronie otrzymanie oświadczenia w formie
elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bez konieczności
dodatkowego posługiwania się listem poleconym. Wszelkie zmiany adresów Strony będą
komunikować sobie niezwłocznie pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną. Strony
oświadczają, że ich aktualne adresy korespondencyjne są następujące:
Zamawiający: Centralny Ośrodek Informatyki, al. Jerozolimskie 132-136, Warszawa (02-305);
Wykonawca: …………………………………………………………………….……
3. Wszelkie zmiany postanowień zawartej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną
poprzez zawarcie aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej
zmiany, z zastrzeżeniem wyraźnie odmiennych postanowień Umowy oraz z uwzględnieniem
postanowień ust. 4 poniżej.
4. Zgodnie z art. 781 § 2 Kodeksu cywilnego Strony zgodnie potwierdzają, że złożenie
oświadczenia, przez którąkolwiek ze Stron, w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest tożsame z oświadczeniem złożonym w formie
pisemnej i stanowi zachowanie wymogu co do formy określonego w Umowie.
5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy obowiązującego
prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy PZP.
6. Spory wynikłe na tle wykonywania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie
w drodze negocjacji. W przypadku braku takiego porozumienia, spór rozstrzygnie sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne,
pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach
Stron. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień
Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie
optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz
zaistniałym okolicznościom.
8. Umowę sporządzono w …….[określenie formy i egzemplarzy]…….
9. Integralną część Umowy stanowią Załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Wykaz samochodów służbowych;
4) Regulamin korzystania z kart flotowych;
5) Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
6) Pełnomocnictwa
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